
Mobil skydeport
Bygget på V-platformen
Hurtig og effektiv adgangskontrol af din 
byggeplads eller dit event.

Konstruktion
For ibrugtagning skal portbladene blot trækkes ud i 
udfoldet postion hvorefter de indbyggede heavy-
duty hængsler fastlåses uden brug af værktøj.

Såvel skydeport som modtagerstationen(land) 
nivelleres med de indbyggede spindler under 
konstruktionerne.

Udfoldes 
nemt med 
håndkraft 

Kraftigt land sikrer 
sikrer modtagelse af 
porten

Bredde 2.0 m

Dybde: 1.2 m

Højde: 2.4 m
Vægt: 1.6 t

TRANSPORT
Kompakt og billig fragt

De kompakte dimensioner, når den er foldet 
sammen, gør den ikke alene nem at læsse/
losse med gafler, men betyder også færre 
udgifter til fragt og opbevaring

Det mobile land - til modtagelse af porten - er 
også placeret på hovedplatformen under 
transport/opbevaring.

Portbladene er  udfoldes og 
samles uden brug af værktøj. 
Som yderligere sikkerhed kan 
portbladene låses.

Kraftige hængsler forbinder 
portbladene, og sikrer et stbilt 
udfoldet portblad

Nyhed
V-Port

info@rd-engros.dk
+45 7060 5230 www.rd-engros.dk

Sammenfoldet

https://rd-engros.dk/vare/mobil-skydeport/
https://rd-engros.dk/vare/mobil-skydeport/


Den nye skydeport bygget på Vektor platformen 
sikrer yderligere innovation på din byggeplads. Med 
en åbningsbredde på ca. 5,4m og kun 2,0m 
sammenfoldet giver det mulighed for optimering af 
dine trasport og fragtomkostninger - uden at gå på 
kompromis med sikkerheden.

Porten betjenes som standard med fjernbetjening men kan 
naturligvis udbygges med kortlæser, tastatur, brik mv.
Porten leveres med modtagerstation (land)hvormed porten 
sikkert fastlåses i lukket position. den ønskede adgangskontrol.
Såvel hovedporten som modtagerstationen er klargjort til 
yderligere perimetersikring i form af enten permanent eller 
mobilt hegn.

Skydeporten kan anvendes som midlertidig eller 
permanent løsning takket være den robuste og 
kraftige konstruktion, inkl. kraftig 24V motor 
forbundet med 230V CEE stik. 
Porten leveres som standard i mat sort men kan 
konfigureres efter dit ønske om varmgalvaniseret 
eller valgfri RAL farve.

Kan leveres 
med  integreret 
adgangsdør  

DEN INNOVATIVE LØSNING TIL DIT EVENT 
ELLER DIN BYGGEPLADS
Mobil og sikker

5,4 m
ÅbningsbreddeJusterbare 

fødder
Reccess til gafler 

Kraftfuld motor 
med soft start og 
lukke mekanisme

Leveres med 
fjernbetjening 
som standard

Gummi 
kantlister på 
alle fronter

Anordning til 
fastgørelse af 
enten mobil eller 
permanent hegn

Justerbare 
fødder
Justerbare 
fødder




